Núm. de rotlle: TSJP-0000046/2020
Núm. de causa: EX-3400039/2000

AUTE 98-2020
PARTS:

Apel·lant: Sr. F.T.S.
Advocada: Sra. Elisabeth RAMENTOL PUIGGALI

Apel·lat: MINISTERI FISCAL

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL:
President:
Sr. Yves PICOD
Magistrades: Sra. Marie CONTE
Sra. Fátima RAMÍREZ SOUTO
Andorra la Vella, vint-i-tres d’octubre del dos mil vint.
En el recurs d’apel·lació interposat contra l’Aute de data 28 d’abril de
2020 dictat pel Tribunal de Corts, en l’executòria núm. 3400039/2000. Els
components del Tribunal Superior de Justícia expressats al marge s’han
constituït per a la vista i decisió, és ponent la Sra. Marie CONTE.

ANTECEDENTS DE FET

I.- RESULTANT: Que per Sentència del Tribunal de Corts de data 310-2000 es condemnà F.T.S. com a responsable penalment en concepte
d’autor d’un delicte major d’introducció, cessió i detenció de droga tòxica en
petita quantitat, sense la concurrència de circumstàncies modificatives de la
responsabilitat penal, a la pena de tres anys de presó, dels quals un any i sis
mesos ferms i la resta condicional, i expulsió definitiva del Principat.

II.- RESULTANT: Que per escrit presentat en data 3-2-2020 la
representació lletrada de F.T.S. sol·licita la suspensió de la pena
complementària d’expulsió del Principat i que s’autoritzi al seu defensat a entrar
i romandre al Principat per un període indefinit, o subsidiàriament per un
període de deu anys i més subsidiàriament de cinc anys.

III.- RESULTANT: Que mitjançant aute de data 28-4-2020 el
Tribunal de Corts decideix:
“Primer: Denegar la sol·licitud de suspensió de l’execució de la pena
d’expulsió formulada per la representació lletrada del condemnat F.T.S.
Segon: Prosseguir l’execució de la pena d’expulsió definitiva del Principat
d’Andorra que li fou imposada per sentència ferma d’aquest Tribunal de data 3
d'octubre del 2000.
Tercer: Trametre l’ofici corresponent al Director del Servei de Policia”.

IV.- RESULTANT: Que contra l’esmentat aute interposa recurs
d’apel·lació la representació lletrada de F.T.S., sol·licitant que s’acordi a favor
del seu representat la suspensió de la pena d’execució, autoritzant-lo a entrar i
romandre al Principat per un període indefinit o subsidiàriament per un període
de deu anys i més subsidiàriament de cinc anys.

Manifesta que totes les vegades anteriors que F.T.S. va demanar al
Tribunal una suspensió de la pena complementària d’expulsió des de l’any
2012, aquesta ha estat sempre acordada. El seu defensat ha refet la seva vida,
treballant i mostrant sempre bona conducta, sense tenir mai cap més problema
amb la justícia.

Precisa que té dos germans i dos nebots andorrans que resideixen al
Principat, raó per la qual el Tribunal de Corts ha acordat en 3 ocasions la
suspensió de la pena complementària d’expulsió.

Considera que el Tribunal de Corts ha canviat de criteri, anant en
contra de les seves pròpies decisions, sense nova causa concreta que ho
justifiqui.

V.-RESULTANT: Que el Ministeri Fiscal no s’oposa al recurs
interposat, posant de relleu d’una part, que el Tribunal de Corts ja va acordar la

suspensió de l’execució de la pena d’expulsió per raó dels lligams que el
condemnat té a Andorra, i d’altra part que les circumstàncies del condemnat no
han variat.

FONAMENTS DE DRET
I.- CONSIDERANT: Que en el cas d’autes, mitjançant les
resolucions de dates 19-10-2012, 23-4-2013, 13-2-2014 i 18-2-2015, el Tribunal
de Corts acordà suspendre provisionalment la pena d’expulsió del Principat
imposada al condemnat F.T.S., autoritzant-lo a romandre al Principat d’Andorra
per períodes, respectivament, de 6 mesos, 1 any i finalment 5 anys.
Malgrat que la motivació de dits autes sigui particularment succinta, no
està discutit especialment pel Ministeri Fiscal, que aquestes suspensions han
estat acordades per raó dels lligams familiars que el condemnat té a Andorra i
de la seva bona conducta d’ençà la condemna de data 3-10-2000.
Es desprèn de l’informe sol·licitat pel Tribunal de Corts al Servei de
Policia en el decurs del present procediment, que la situació i les
circumstàncies del condemnat F.T.S. no han variat d’ençà les anteriors
peticions sí acordades, en la mesura que resulta de dit informe, que aquest
darrer té dos germans al Principat, el seu domicili familiar es troba a XXX de La
Seu d’Urgell, on treballa en una empresa agrícola. Ha mostrat sempre una
bona conducta i no té problemes amb la vinculació a les drogues.
Per tant, la Sala considera que les mateixes circumstàncies de fet,
justificades pel condemnat, han de comportar, com ja ha succeït, almenys 4
vegades, que la seva petició sigui acceptada.

II.- CONSIDERANT: Que procedeix estimar el recurs i revocar l’aute
recorregut en el sentit de suspendre provisionalment l’execució de la pena
d’expulsió del Principat d’Andorra, imposada a F.T.S. per sentència ferma del
3-10-2000, autoritzant-lo a entrar i romandre al Principat d’Andorra per un
període de 5 anys a comptar des de la notificació de la present resolució,
devent presentar-s’hi al Servei de policia a la seva arribada i sortida d’Andorra.

Vistes la Constitució, El Codi Penal, el Codi de Procediment Penal, la
jurisprudència d’aplicació, i altres fonts del Dret del Principat d’Andorra,

DECISIÓ
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d’Andorra, en nom del
poble andorrà, decideix:

1.- ESTIMAR el recurs d’apel·lació interposat per la representació
lletrada de F.T.S. contra l’Aute de data 28 d’abril del 2020 dictat pel Tribunal de
Corts.

2.- Revocar l’aute objecte de recurs.
3.- Suspendre provisionalment l’execució de la pena d’expulsió del
Principat d’Andorra, imposada a F.T.S. per sentència ferma del 3-10-2000,
autoritzant-lo a entrar i romandre al Principat d’Andorra per un període de 5
anys a comptar des de la notificació de la present resolució, devent presentars’hi al Servei de policia a la seva arribada i sortida d’Andorra.

4- Declarar d’ofici les despeses processals causades pel recurs.

Aquest Aute és ferm i executiu.

Així, per aquesta nostra resolució, definitivament jutjant, ho manem i
signem.

